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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Penelitian ini menguji apakah rasio keuangan memiliki pengaruh baik 

secara parsial maupun secara simultan terhadap return on assets (ROA) pada 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam 

hal ini rasio keuangan yang digunakan berupa debt to equity ratio (DER), debt 

ratio (DR), total assets turnover (TAT), dan inventory turnover (IT). Penelitian 

ini menggunakan sampel sebanyak 11 perusahaan sektor makanan dan minuman 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil analisis data yang telah 

dikemukakan dalam bab empat, maka kesimpulan yang dapat diambil dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil uji hipotesis (H1) diterima karena secara parsial debt to equity ratio 

(DER) memiliki pengaruh yang signifikan atau sebesar -57,5% terhadap 

return on assets (ROA) pada perusahaan makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Hasil uji hipotesis (H2) diterima karena secara parsial debt ratio (DR) 

memiliki pengaruh yang signifikan atau sebesar 81,8% terhadap return on 

assets (ROA) pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia.  

3. Hasil uji hipotesis (H3) ditolak karena secara parsial total assets turnover 

(TAT) tidak memiliki pengaruh yang signifikan atau sebesar 3,9% 

terhadap return on assets (ROA) pada perusahaan makanan dan minuman 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

4. Hasil uji hipotesis (H4) ditolak karena secara parsial inventory turnover 

(IT) tidak memiliki pengaruh yang signifikan atu sebesar 1% terhadap 

return on assets (ROA) pada perusahaan makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

5. Hasil uji hipotesis (H5) diterima karena secara simultan debt to equity ratio 

(DER), debt ratio (DR), total assets turnover (TAT), dan inventory 

turnover (IT) memiliki pengaruh signifikan atau sebesar 50,4% terhadap 
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return on assets (ROA) pada perusahaan makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka peneliti mengajukan 

beberapa saran antara lain: 

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen 

lainnya, karena terdapat variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam 

penelitian ini yang berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.  

2. Peneliti selanjutnya diharapkan pula agar dapat memperluas sampel 

penelitian agar hasil penelitian selanjutnya menjadi lebih tepat dan akurat. 

3. Peneliti selanjutnya hendaknya menggunakan jenis perusahaan yang 

berbeda untuk melihat apakah ada pengaruh debt to equity ratio (DER), 

debt ratio (DR), total assets turnover (TAT), dan inventory turnover (IT) 

terhadap return on assets (ROA) pada sektor usaha yang berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


